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 هـ 4101َشوَّال  03َعَجاِئُب َمْوِلِد النَِّبِّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوطُُفولَِته 
 هُ قَّ ي حَ دِّ ؤَ ال يُـ ون، وَ اد  عَ الْ  هُ اءَ مَ عْ ي نَـ صِ ال يُْ ون، وَ لُ ائِ قَ الْ  هُ تَ حَ دْ مِ  غُ لُ بْـ ي ال يَـ الذِ  هللِ  دُ مْ الَْ 
ة، قَّ شَ ال مَ بِ  ثُ اعِ بَ ة، الْ افَ ال مََ بِ  يتُ مِ مُ ة، الْ اجَ ال حَ بِ  قُ الِ ة، الَْ يَ ؤْ رُ  ْيِ غَ  نْ مِ  وفُ رُ عْ مَ ون، الْ دُ هِ تَ جْ مُ الْ 
 هُ كُ ِر دْ ه، ال تُ قُ ازِ رَ وَ  قِ لْ الَْ  هُ لَ إِ ه، وَ ثُ ارِ وَ وَ  قِ لْ الَْ  ئُ دِ بْ ه، مُ تِ حَْ رَ بِ  احَ يَ الرِّ  رَ شَ نَ ه، وَ تِ رَ دْ قُ بِ  قَ الئِ الَْ  رَ طَ فَ 

، هُ لَ  يكَ رِ ال شَ  هُ دَ حْ وَ   اهللُ الَّ إِ  هَ لَ  إِ الَّ ْن أَ  دُ هَ شْ أَ ي. وَ بِ الَْ  يفُ طِ اللَّ  وَ هُ وَ  ارَ صَ بْ الَ  كُ رِ دْ يُ  وَ هُ وَ  ارَ صَ بْ الَ 
ى لَ عَ وَ  هِ يْ لَ عَ  هُ المُ سَ  وَ ّبِّ رَ  اتُ وَ لَ ي، صَ نِ مُ الْ  اجُ رَ السِّ وَ  يرُ ذِ النَّ  يُ شِ بَ الْ  هُ ولُ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ ًا عَ دَ مَّ مَُ  نَّ أَ  دُ هَ شْ أَ وَ 
 ياً. ثِ اً كَ يمَ لِ سْ تَ  مَ لَّ سَ وَ  ينِ الدِّ  مِ وْ  يَـ َل إِ  مْ هُ جَ هْ نَـ  عَ بَ اتَـّ وَ  مْ هِ يقِ رِ ى طَ لَ عَ  ارَ سَ  نْ مَ وَ  هِ ابِ حَ صْ أَ وَ  هِ آلِ 
ُد اإِلميَاَن فَاتَـُّقوا اهلَل ، َواْعَلُموا َأنَّ َمْعرَِفَة َأْخَباِر نَِبيـَِّنا ُمَمٍَّد َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ِمَّا يَزِيَ:َدَ عَ اَب َ مَ أَ 

ُ َعِظيَم ِمنَِّة الرَّْحَِن َعَلى َهِذِه الُمَِّة َوِعَنايـََتُه ِبَرُسوِِلَا َوتـَْربَِيَتُه َِلَا !  َويـُبَـِّيِّ
َ :َ ِلم ون  َال م س  َربِيٍع  الثَّاِنَ َعَشَر ِمنْ  ِّْيِ نَـ االثْـ  مَ وْ ، يَـ  َنا ُمَمٌَّد َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ يـ  بِ نَ  دَ لِ وُ أ ي ُّه ا

 . ةَ فَ رَّ شَ مُ الْ  ةَ كَّ بَِ  كَ لِ ذَ وَ  اَلوَِّل َأْو ِف التَّاِسِع ِمْنُه َعَلى َما قَاَلُه بـَْعُض اْلُمَحقِِّقَِّي ،
،  اً ونَ تُ ، مَْ  اءِ مَ  السَّ َل إِ  هُ سَ أْ رَ  اً عَ افِ ، رَ  ضِ رْ ى الَ لَ عَ  هِ يْ دَ يَ  اً عَ اضِ ، وَ  ةَ لَ بْـ قِ الْ  لٌ بِ قْ تَـ سْ مُ  وَ هُ وَ  هُ م  أُ  هُ تْ عَ ضْ وَ وَ 
َلةِ  . ةِ الدَ وِ الْ  رِ ذِ قَ  نْ مِ  ءٌ يْ شَ  هِ يْ لَ عَ  سَ يْ لَ  ا ، هَ ونَـ دُ بُ عْ  يَـ الِت  سَ ارِ فَ  ارُ نَ  تْ دَ خََ  َوُرِوَي أَنَُّه ِف تِْلَك اللَّيـْ
 يعِ  جَِ ِف  امِ نَ صْ الَ  يعُ جَِ  تْ سَ كَّ نَ تَـ وَ  ، ةً فَ رْ شُ  ةَ رَ شْ عَ  عَ بَ رْ أَ  هُ نْ مِ  تْ طَ قَ سَ ى ، وَ رَ سْ كِ    وانُ يُ إِ  سَ تََ ارْ وَ 

 . عمْ السَّ  اقِ تَِ اسْ  نِ مِ  تْ عَ نِ مُ ، فَ  بِ هُ الش  بِ  ِّيُ اطِ يَ الشَّ  تِ يَ مِ رُ وُ  ، يسَ لِ بْ إِ  شُ رْ عَ  طَ قَ سَ وَ  ، اقِ اآلفَ 
ِمن ون َ: .  بْ  ِلََ ّب أَ  هِ مِّ عَ  الةُ وْ مَ  ةُ بَ يْـ وَ ثُـ  َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفِهيَ  هُ تْ عَ ضَ رْ أَ  نْ مَ  لُ وَّ أَ َوأَمَّا  أ ي ُّه اَال م ؤ 

النَِّبَّ  فََأْرَضَعتِ ، َكاَن أَبُو َِلٍَب أَْعتَـَقَها ، وثـَُويـَْبُة َمْواَلٌة ِلَّب َِلٍَب :  ْبُن الز بـَْيِ َرِحَُه اهللُ  قَاَل ُعْرَوةُ 
؟ َماَذا َلِقيَت  : رِّ ِحيَبٍة قَاَل لَهُ فـََلمَّا َماَت أَبُو َِلٍَب أُرِيَُه بـَْعُض أَْهِلِه ِبشَ ، َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 

َر َأِنِّ ُسِقيُت ِف َهِذِه ِبَعَتاَقِت ثـَُويـَْبةَ  َخْياً  َلَْ أَْلَق بـَْعدَُكمْ :قَاَل أَبُو َِلٍَب   . َرَواُه اْلُبَخارِي  . َغيـْ
، ِلَنَّ َعَمَلُه َحاِبٌط  قِ تْ عِ الْ  لِ جْ ، ال ِلَ  مَ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ  ِبِّ لنَّ لِ  ةً امَ رَ كَ   هُ نْ عَ  ابُ ذَ عَ الْ  فَ فِّ خُ فَ 

)أُْولَِئَك الَِّذيَن لَْيَس َِلُْم ِف اآلِخَرِة ِإالَّ النَّاُر َوَحِبَط َما َصنَـُعوْا ِفيَها  ِبَسَبِب الشِّْرِك قَاَل اهلُل تـََعاَل 
 (َوبَاِطٌل مَّا َكانُواْ يـَْعَمُلونَ 

أَنَـُّهْم يـُْرِسُلوَن أَبـَْناَءُهْم ِإَل اْلَباِديَِة ُمْنُذ ِصَغرِِهْم َوَيْستَـْرِضُعوَن َِلُُم  وََكاَن ِمْن َعاَدِة اْلَعَربِ 
 المُ السَّ وَ  الةُ الصَّ  هِ يْ لَ عَ  هُ لَ  عَ ضِ رْ تُـ اسْ اْلُمْرِضَعاِت لَِيْبَتِعُدوا ِمْن َوَخِم اْلَاِضَرِة َويـَتَـَعلَُّموا الل َغَة اْلَعَربِيََّة ، فَ 

َرة .،  السَّْعِديَّةِ  بٍ يْ ؤَ  ذُ ّب أَ  تِ نْ بِ  ةَ يمَ لِ حَ  نْ مِ   َوَقْد َكاَن ِلَذِلَك َخبَـٌر َعِجيٌب َوِقصٌَّة َذاُت ِعبـْ
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 ةٍ نَ  سَ ِف  اءَ عَ ضَ ا الر  بَِ  سُ مِ تَ لْ نَـ  رٍ كْ بَ  نِ بْ  دِ عْ  سَ ِن بَ  نْ مِ  رٍ شْ عَ  ةٍ وَ سْ  نِ ِف  ةَ كَّ مَ  تُ مْ دِ قَ  تـَُقوُل َحِليَمة :
 َلَْ ا وَ هَ بِ بَ سَ بِ  بُ كْ الرَّ  فَ لَّ تََ وَ  تْ يَ عْ أَ  يْ ]أَ بِ كْ الرَّ بِ  تْ مَّ ذَ أَ  تْ انَ كَ   اءَ رَ مْ  قَ ِل  انٍ تَ ى أَ لَ عَ  تُ مْ دِ قَ فَـ ،  اءَ بَ هْ شَ 
ا نَ تَـ لَ يْـ لَ  امُ نَ ا نَـ مَ وَ ،  ةٍ رَ طْ قَ بِ  ض  بُ ا تَـ مَ  اهللِ وَ  ، انَ لَ ]نَاَقًة[  فَ ارَ شَ وَ  ، ِبٌ ي صَ عِ مَ [ وَ هِ بِ  اقَ حَ اللِّ  عْ طِ تَ سْ تَ 
و جُ رْ ا نَـ نَّ ا كُ نَ نـَّ كِ لَ يه ، وَ ذِّ غَ ا يُـ ا مَ نَ فِ ارِ  شَ ال ِف وَ  يهِ نِ غْ ا يُـ ي مَ يِ دْ  ثَ ِف  دُ ا نَِ مَ ،  اكَ ا ذَ نَ يـِّ بِ صَ  عَ مَ  عُ جَْ أَ 
 ! جَ رَ فَ الْ وَ  ثَ يْ غَ الْ 

 يمُ تِ يَ  هُ نَّ إِ :  يلَ ا قِ ذَ إِ ،  اهُ بَ أْ تَ فَـ  ُمَمَّدٌ ا هَ يْـ لَ عَ  ضَ رِ عُ  دْ قَ  وَ الَّ ًة إِ أَ رَ ا امْ نَّ مِ  تْ مَ لِ ا عَ مَ  اهللِ وَ فَـ  ، ةَ كَّ ا مَ نَ مْ دِ قَ فَـ 
ا مَ  اهللِ وَ ، فَـ  دلَ وَ  الْ ّب أَ  نْ مِ  وفَ رُ عْ مَ و الْ جُ رْ ا نَـ ّنََّ إِ  ؟ هُ م  ا أُ نَ يْـ لَ إِ  عَ نَ صْ تَ  نْ ى أَ سَ ا عَ اذَ مَ  : انَ لْ قُـ  ! اهُ نَ كْ َر ، تَـ 

 تُ لْ قُـ  قَ اَل طِ ا االنْ نَ عْ جَْ أَ وَ  هُ رَ يْـ غَ  دْ نَِ  ا َلَْ مَّ لَ ي . فَـ يِْ غَ  اً يعَ ضِ رَ  تْ ذَ خَ  أَ الَّ إِ  ةٌ أَ رَ  امْ ِب احِ وَ صَ  نْ مِ  يَ قِ بَ 
 َل إِ  نَّ قَ لِ طَ نْ لَ  ، يعٌ ضِ ي رَ عِ مَ  سَ يْ  لَ ِب احِ وَ صَ  ِّْيِ بَـ  نْ مِ  عَ جِ رْ أَ  نْ أَ  هُ رَ كْ  َلَ ِنِّ إِ  اهللِ : وَ  ثِ ارِ ي الَْ جِ وْ زَ لِ 
 ! ةً كَ َر بَـ  يهِ ا فِ نَ لَ  اهللُ  لَ عَ يَْ  نْ ى أَ سَ عَ فَـ ، ي لِ عَ فْ تَـ  نْ أَ  كَ يْ لَ ال عَ :  الَ قَ فَـ  ! هُ نَّ ذَ خُ َل فَ  يمِ تِ يَ الْ  كَ لِ ذَ 
ي لِ حْ رَ  هِ بِ  تُ ئْ جِ فِ  هُ تُ ذْ خَ أَ  نْ  أَ الَّ إِ  وَ ا هُ مَ ، فَ  هُ رَ يْـ غَ  دْ جِ أَ   َلَْ ِنِّ  أَ الَّ إِ  هُ تُ ذْ خَ ا أَ مَ  اهللِ وَ فَـ إِلَْيِه ،  تُ بْ هَ ذَ فَ 
 ِب احِ صَ  امَ قَ وَ  ي !وِ  رَ ّتَّ حَ  وهُ خُ أَ  بَ رِ شَ وَ  يَ وِ  رَ ّتَّ حَ  بَ رِ شَ فَ  ، َبٍ لَ  نْ مِ  اءَ ا شَ بَِ  ايَ يَ دْ ثَ  هِ يْ لَ عَ  لَ بَ قْـ أَ فَ 
 الَ قَ ! فَـ  ةٍ لَ يْـ لَ  ْيِ ا ِبَ نَ تْـ بِ ا . فَ ينَ وِ  رَ ّتَّ حَ  تُ بْ رِ شَ وَ  بَ رِ ا شَ مَ  بَ لَ حَ ، فَ  لٌ افِ ا لََ هَ نَـّ ا إِ ذَ إِ فَ  كَ لْ ا تِ نَ فِ ارِ  شَ َل إِ 

 هِ ا بِ نَ تْـ ا بِ مَ  يْ رِ تَ  َلَْ . أَ  ةً كَ اَر بَ مُ  ةً مَ سْ نِ  تِ ذْ خَ أَ  دْ قَ  اكِ رَ  َلَ ِنِّ إِ  هللِ اوَ !  ةُ يمَ لِ ا حَ ا : يَ نَ حْ بَ صْ أَ  ِّيَ  حِ ِب احِ صَ 
 ! اهُ نَ ذْ خَ أَ  ِّيَ حِ  ةِ كَ َر بَـ الْ وَ  ْيِ الَْ  نَ مِ  ةُ لَ يْـ اللَّ 

 نَّ  إِ ّتَّ حَ ،  ارٌ ا ِحَ بَِ  قَ لَّ عَ تَـ ا يَـ  مَ ّتَّ حَ  بِ كْ الرَّ بِ أَتَاِن  تْ عَ طَ قَ لَ  اهللِ وَ ا فَـ نَ الدِ  بِ َل إِ  ِّيَ عِ اجِ ا رَ نَ جْ رَ خَ  ُثَّ 
 مْ عَ نَـ  : ولُ قُ أَ ا ؟ فَ نَ عَ ا مَ هَ يْـ لَ عَ  تِ جْ رَ  خَ الِت  كِ انُ تَ أَ  هِ ذِ هَ  بٍ يْ ؤَ  ذُ ّب أَ  تَ نْ ا بِ يَ  كِ لَ يْـ : وَ  نَ لْ قُ يَـ  لَ ِب احِ وَ صَ 
 ؟ اً نَ أْ شَ ا لَ ِلََ  نَّ إِ  اهللِ : وَ  نَ لْ قُ ! فَـ  يَ ا ِلَِ هَ نَـّ إِ  اهللِ وَ 

ي مِ نَ غَ  تْ انَ كَ   نْ إِ فَ ، ا هَ نْـ مِ  بَ دَ جْ أَ  اهللِ  ضِ رْ أَ  نْ مِ  اً ضَ رْ أَ  مُ لَ عْ ا أَ مَ وَ ،  دٍ عْ  سَ ِن بَ  ضَ رْ ا أَ نَ مْ دِ  قَ ّتَّ حَ 
 َبٍ لَ  ةِ رَ طْ قَ بِ  اةٌ شَ  هُ لَ  ض  بُ تَـ  دٌ حَ ا أَ نَ يْـ الَ وَ ا حَ مَ وَ ،  ِمْن لََبِنَها انَ ئْـ ا شِ مَ  بُ لِ حْ نَ فَـ  اً اعَ بَ شِ  وحُ رُ تَـ  ُثَّ  حُ رَ سْ تَ لَ 
 مُ نَ غَ  حُ رَ سْ تَ  ثُ يْ وا حَ رُ ظُ انْ  مْ كُ يَْ : وَ  مْ انِِ يَ عْ رُ لِ  ونَ ولُ قُ يَـ لَ  مْ هُ نَـّ  إِ ّتَّ حَ ،  اً اعَ يَ جِ  ِجعُ رْ تَـ لَ  مْ هُ امَ نَ غْ أَ  نَّ إِ وَ 
ا مَ  اً اعَ يَ جِ  مْ هُ امُ نَ غْ أَ  وحُ رُ تَـ فَـ ،  حُ رَ سْ تَ  ثُ يْ ي حَ مِ نَ غَ  عَ مَ  ونَ حُ رَ سْ يَ فَـ  ! مْ هُ عَ وا مَ حُ رَ اسْ فَ  بٍ يْ ؤَ  ذُ ّب أَ  تِ نْ بِ 
 ا !نَ ئْـ ا شِ مَ  بُ لِ نَْ  اً نَ بَـ لَ  اً اعَ بَ ي شِ امِ نَ غْ أَ  وحُ رُ تَـ وَ  َبٍ لَ  ةُ رَ طْ ا قَ يهَ فِ 
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 اهللِ وَ فَـ  ! انُ مَ لْ غِ الْ  هُ ب  شُ ال تَ  اً ابَ بَ شَ  ب  شُ يَ  انَ كَ فَ ،  ِّْيِ تَـ نَ سَ  غَ لَ  بَـ ّتَّ ا حَ هَ فُـ رَّ عَ تَـ نَـ  ةَ كَ َر بَـ ا الْ ينَ رِ يُ  اهللُ  لِ زِ يَ  مْ لَ فَـ 
 ن  ضَ أَ  نُ نَْ وَ  هِ مِّ ى أُ لَ عَ  هِ ا بِ نَ مْ دِ قَ ( فَـ  يدٌ دِ شَ  ظٌ يلِ غَ  َأْي :) اً رَ فْ جَ  اً المَ غُ  انَ  كَ ّتَّ حَ  ِّْيِ تَـ نَ السَّ  غَ لَ ا بَـ مَ 

 ! ةِ كَ َر بَـ الْ  نَ مِ  يهِ ا فِ نَ يْـ أَ ا رَ ِمَّ  هِ بِ َشْيٌء 
 ! ةَ كَّ مَ  اءَ بَ وَ  هِ يْ لَ ى عَ شَ ا نَْ نَّ إِ ى فَ رَ خْ الُ  ةَ نَ السَّ  هِ ذِ ا هَ نَ نِ ابْ بِ  عُ جِ رْ ا نَـ ينَ عِ دَ : ا ِلََ  تُ لْ قُـ ،  هُ م  أُ  هُ تْ أَ ا رَ مَّ لَ فَـ 
 ة !الثَ ثَ  وْ أَ  نِ يْ رَ هْ شَ  هِ ا بِ نَ مْ قَ أَ ا فَ نَ عَ مَ  هُ تْ حَ رَّ سَ . فَ  مْ عَ : نَـ  تْ الَ  قَ ّتَّ ا ، حَ ا بَِ نَ لْ ا زِ مَ  اهللِ وَ فَـ 

 ِإنَّ :  الَ قَ فَـ ،  د  تَ شْ يَ  كَ لِ ذَ  وهُ خُ أَ  اءَ ا جَ نَ لَ  مٍ هَ  بَـ ِف  ةِ اعَ ضَ الرِّ  نَ مِ  هُ لَ  خٍ أَ  عَ ا مَ نَ وتِ يُ بُـ  فَ لْ خَ  وَ ا هُ مَ نَ يْـ بَـ فَـ 
 وهُ بُ أَ ا وَ نَ أَ  تُ جْ رَ خَ !!! فَ  هُ نَ طْ ا بَ قَّ شَ فَ  اهُ عَ جَ ضْ أَ فَ  يضٌ بِ  ابٌ يَ ا ثِ مَ هِ يْ لَ عَ  النِ جُ رَ  هُ اءَ جَ  يَّ شِ رَ قُ ي الْ خِ أَ 
 ِن اءَ : جَ  الَ ؟ قَ  كَ نُ أْ ا شَ مَ  َنَّ ا بُـ : يَ  الَ قَ ، وَ  وهُ بُ أَ  هُ قَ نَـ تَـ اعْ فَ  ! هُ نُ وْ لَ  اً عَ قِ تَ نْ مُ  اً مَ ائِ قَ  فـََوْجَدنَاهُ  هُ وَ نَْ  د  تَ شْ نَ 
ا  مَ كَ   اهُ دَّ رَ  ُثَّ  اهُ حَ رَ طَ فَ  اً ئَ يْ شَ  هُ نْ ا مِ جَ رَ خْ تَ اسْ   ُثَّ ِن طْ ا بَ قَّ شَ  وَ اِن عَ جَ ضْ أَ فَ  يضٌ بِ  ابٌ يَ ا ثِ مَ هِ يْ لَ عَ  نِ اَل جُ رَ 

 ! انَ كَ 

 لَ بْ قَـ  هِ لِ هْ  أَ َل إِ  هُ د  رُ ا نَـ نَ ي بِ قِ لِ طَ انْ فَ  ! يبَ صِ أُ  دْ  قَ ِن ابْ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  يتُ شِ خَ  دْ قَ لَ  ةُ يمَ لِ ا حَ يَ  وهُ بُ : أَ  الَ قَ فَـ 
ا مَ كُ دَّ ا رَ : مَ  تْ الَ قَ فَـ !  هِ  بِ الَّ إِ  هُ م  أُ  عْ رَ تُـ  مْ لَ فَـ  اهُ نَ لْ مَ تَ احْ فَ  : ةُ يمَ لِ حَ   تْ الَ . قَ  فُ وَّ خَ تَ ا نَـ مَ  هِ بِ  رَ هَ ظْ يَ  نْ أَ 
ا، نَ يْـ لَ ي عَ ا الذِ نَ يْـ ضَ قَ ، وَ  انَّ ى عَ دَّ أَ  دْ قَ  اهللَ  نَّ  أَ الَّ إِ  اهللِ اال : ال وَ قَ ؟ فَـ  ِّيَ يصِ رِ حَ  هِ يْ لَ ا عَ مَ تُ نْ كُ   دْ قَ ؟ فَـ  هِ بِ 
 اِن قَ دُ اصْ فَ  ! امَ كُ بِ  اكَ ا ذَ : مَ  تْ الَ قَ فَـ  ! هِ لِ هْ  أَ َل إِ  هُ د  رُ نَـ ، فَـ  اثَ دَ حْ الَ وَ  الفَ تْ ى اإلِ شَ نَْ  ا :نَ لْ قُـ وَ 
ا مَ  اهللِ  وَ الَّ ، كَ  انَ طَ يْ الشَّ  هِ يْ لَ ا عَ مَ يتُ شِ خَ : أَ  تْ الَ قَ ، فَـ  هُ رَ بَـ ا خَ اهَ نَ رْ بَـ خْ  أَ ّتَّ ا حَ نَ عْ دَ تَ  مْ لَ فَـ  ا ؟مَ كُ نَ أْ شَ 
ى ! لَ ا : بَـ نَ لْ ؟ قُـ  هُ رَ بَـ ا خَ مَ كُ ِبُ خْ  أُ اَل أَ  ! نٌ أْ ا شَ ذَ  هَ ِن البْ  نٌ ائِ كَ لَ  هُ نَّ إِ  اهللِ وَ  يل !بِ سَ  نْ مِ  هِ يْ لَ عَ  انِ طَ يْ لشَّ لِ 
 هُ نَّ أَ كَ   هِ بِ  تُ لْ حََ  ِّيَ حِ  مِ وْ  النـَّ ِف  يتُ رِ أُ ، فَ  هُ نْ مِ  يَّ لَ عَ  فَّ خْ أَ  ط  قَ  الً حَْ  تُ لْ ا حََ مَ فَ  هِ بِ  تُ لْ : حََ  تْ الَ قَ 

 اً دَ مَ تِ عْ ، مُ  ودُ لُ وْ مَ الْ  هُ عُ قَ ا يَـ مَ  اً وعَ قُ وُ  هُ تُ دْ لَ وَ  ِّيَ حِ  عَ قَ وَ  ، ُثَّ  امِ الشَّ  ورُ صُ قُ  هُ لَ  تْ اءَ ضَ أَ  ورٌ  نُ نِّ مِ  جَ رَ خَ 
 (4. ) امَ كُ نْ عَ  اهُ عَ دَ ، فَ  اءِ مَ  السَّ َل إِ  هُ سَ أْ رَ  اً عَ افِ رَ  هِ يْ دَ ى يَ لَ عَ 

ِمن ون َ: ، َوَهَكَذا َكاَنْت َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َهَكَذا َبَدَأْت َحَياُة َهَذا الرَُّسوِل الَكرمِِي  أ ي ُّه اَال م ؤ 
 َذَلَك َواتَـّبَـَعه ؟ بـَرََكُتُه َعَلى َمْن َخاَلطَُه ، َفَكْيَف ِبَْن آَمَن ِبِه بـَْعدَ 

ُر ُهَنا بِأَنَُّه اَل َيُوُز لََنا َعَمُل َشْيٍء ِمَن الِعَباَداِت َأِو االْحِتَفااَلِت ِف ذِْكَرى َمْوِلدِ  ِه َصلَّى َوَلِكْن نُذَكِّ
 َعَلْيِه َوَسلََّم ِف َحَياتِه ، وَََلْ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم ، ِلَنَّ َذِلَك ِبْدَعٌة ، َحْيُث َلَْ يـَْفَعْلَها النَِّب  َصلَّى اهللُ 
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ُهْم بـَْعَد َوفَاتِه ، َوُهْم أَْعَلُم ِمنَّا بِالشَّرِْع ، َويُِب وَن َرُسوَل اهللِ   َصلَّى يـَْفَعْلَها َصَحابـَُتُه َرِضَي اهللُ َعنـْ
 اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْكثـََر ِمنَّا َوَأْصَدق .

 ْستَـْغِفُر اهلَل الَعِظيَم ِل َوَلُكم فَاْستَـْغِفُروُه ِإنَُّه ُهَو الَغُفوُر الرَّحيُم .أَُقوُل قـَْول َهَذا َوأَ 

 

 اْلُْطَبُة الثَّانَِيةُ 

 . ِّيعِ جَْ أَ  هِ بِ حْ صَ وَ  هِ ى آلِ لَ عَ وَ  دٍ مَّ ا مَُ نَ يـِّ بِ ى نَ لَ عَ  المُ والسَّ  الةُ الصَّ وَ  ِّيَ مِ الَ العَ  بِّ رَ  هللِ  دُ مْ الَ 

:َ  هِ دِّ جَ َمَعَها َوَمَع  يَ قِ بَ ،  بٍ هْ وَ  تِ نْ بِ  ةَ نَ آمِ  هِ مِّ أُ بَـْعَدَما َردَّْت َحِليَمُة السَّْعِديَُّة الصَِّبَّ ِإَل فَـ َأ م اَب  ع د 
 غَ لَ ا بَـ مَّ لَ فَـ  ، هِ تِ امَ رَ كَ   نْ مِ  هِ بِ  يدُ رِ ا يُ مَ لِ  اً نَ سَ حَ  اً اتَ بَ نَـ  اهللُ  هُ تُ بِ نْ ، يُـ  هِ ظِ فْ حِ وَ  اهللِ  ةِ الءَ  كَ ِف  بِ لِ طَّ مُ الْ  دِ بْ عَ 
 ِن بَ  نْ مِ  هِ الِ وَ خْ ى أَ لَ عَ  هِ بِ  تْ مَ دِ قَ  دْ قَ  تْ انَ كَ َو ،  ةَ ينَ دِ مَ الْ وَ  ةَ كَّ مَ  ِّْيَ بَـ  اءِ وَ بْـ الَ ، بَ  هُ م  أُ  تْ يَ فِـّ وُ تُـ  نِّيَ سِ  تَّ سِ 
  . ةَ كَّ  مَ َل إِ  هِ بِ  ةٌ عَ اجِ رَ  يَ هِ وَ  تْ اتَ مَ ، فَ  مْ اهُ يَّ إِ  هُ يرُ زِ تُ  ارِ جَّ النَّ  نِ بْ  يِّ دِ عَ 

 يُِب ُه َوَيُوطُُه ، َحّتَّ ِإنَُّه َكانَ  انَ كَ فَ  ، ةَ نَ آمِ  هِ مِّ أُ  تِ وْ مَ  دَ عْ بَـ  مٍ اشِ هَ  نُ بْ  بِ لِ طَّ مُ الْ  دُ بْ عَ  هُ د  جَ  َفَكَفَلهُ 
ِِ ِف  اشٌ رَ فِ  بِ لِ طَّ مُ الْ  دِ بْ عَ لِ  عُ وضَ يُ  ََْ ّتَّ حَ  كَ لِ ذَ  هِ اشِ رَ فِ  لَ وْ حَ  ونَ سُ لِ يَْ  وهُ نُ بَـ  انَ كَ َو  ةِ بَ عْ كَ الْ  لِّ   ،  هِ يْ لَ إِ  جَ رُ  
 المٌ غُ  وَ هُ  وَ ِت أْ يَ  َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ  اهللِ  ولُ سُ رَ  انَ كَ َو  . هُ لَ  الً اَل جْ إِ  يهِ نِ بَ  نْ مِ  دٌ حَ أَ  هِ يْ لَ عَ  سُ لِ ال يَْ وَ 

 اهللِ وَ  فَـ ِن وا ابْ عُ : دَ  بِ لِ طَّ مُ الْ  دُ بْ عَ  َجد هُ  ولُ قُ يَـ فَـ ،  هُ نْ عَ  وهُ ر  خِ ؤَ يُـ لِ  هُ امُ مَ عْ أَ  هُ ذَ خُ أْ يَ فَـ  هِ يْ لَ عَ  سَ لِ  يَْ ّتَّ ، حَ 
 دُ بْ عَ  انَ كَ َو  . عُ نَ صْ يَ  اهُ رَ ا يَـ مَ  هُ ر  سَ يَ وَ  هِ دِ يَ بِ  هُ رَ هْ َِ  حُ سَ ميَْ وَ  هِ اشِ رَ ى فِ لَ عَ  هُ عَ مَ  هُ سُ لِ يُْ  ، ُثَّ  اً نَ أْ شَ لَ  هُ لَ  نَّ إِ 
َوبَِقَي َمَعُه َهَكَذا ِف رَِعايٍَة  . هِ يْ لَ إِ  هِ ى بِ تَ ؤْ يُـ فَـ  ! ِن ابْ بِ  يَّ لَ : عَ  ولُ قُ  يَـ الَّ إِ  اً امَ عَ طَ  لُ كُ أْ ال يَ  بِ لِ طَّ مُ الْ 

 َوِإْكرَاٍم َحّتَّ تـُُوِفَِّ َعْبُد اْلُمطَِّلِب َوُعُمُر نَِبيـَِّنا َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََثَاُن ِسِنِّي .

َ :َ ِلم ون  َال م س  َر ِمْن َهِذِه السِّيَِة اْلَعِطَرِة ، ( بِِإْذِن اهلِل نُْكِمُل َما تـََيسَّ 2ِف ُخْطَبٍة قَاِدَمٍة )أ ي ُّه ا
َنا َمَبَّتَ  ُه َواتِـَّباَعُه َِاِهرَاً فَاللَُّهمَّ َصلَّ َوَسلِّْم َعَلى نَِبيـَِّنا ُمَمٍَّد َما تـََعاَقَب اللَّْيُل َوالنـََّهاُر ، اللَُّهمَّ اْرزُقـْ

َنا ِف َشَفاَعِتِه َوَأْسِقَنا ِمْن َحْوِضِه َواْجَْعَنا ِبِه ِف َجنَّاِت َوبَاِطَنًا ، اللَُّهمَّ اْحُشْرنَا ِف ُزْمَرتِِه َوأَْدِخلْ 
تَـَنا َووُ  الَة أُُمورِنَا ، النَِّعيِم َوَواِلَديَنا َوأََهالِيَنا َوِجيِع اْلُمْسِلِمَِّي ، اللَُّهمَّ آِمنَّا ِف ُدورِنَا َوَأْصِلْح أَِئمَّ

نـَتَـُهْم يَا َحي  يَا قـَي وُم ، اللَُّهمَّ َأْصِلْح َأْحَواَل اْلُمْسِلِمَِّي ِف ُكلِّ َمَكاٍن ، َوَأْصِلْح ِلُوالِة أُُمورِنَا ِبطَا
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اْرَحُْهْم ِبَرْحٍَة ِمْن ِعْنِدَك تـُْغِنيِهْم ِبَا َعمَّْن  اللَُّهمَّ اللَُّهمَّ ُكْن إِلْخَوانَِنا اْلُمْسَتْضَعِفَِّي ِف الشَّاِم ، 
بـَُهْم ، اللَُّهمَّ رُدَّ َكْيَدُهْم ِف ُنُورِِهْم يَا َقِوي  يَا َمِتُِّي ،  اللَُّهمَّ ِسَواَك ،   اللَُّهمَّ َعَلْيَك ِبَْن آَذاُهْم َوَعذَّ

نَـُهْم ،  ِمَِّي أَْهِلِك الظَّاِلِمَِّي بِالظَّاِلِمَِّي َوَأْخرَِج اْلُمْسلِ  اللَُّهمَّ َأْشِغْلُهْم بِأَنـُْفِسِهْم َواْجَعْل بََأَسَهْم بـَيـْ
َأْصِلْح َشْأنـَُهْم ،  اللَُّهمَّ ِمْن بـَْيِنِهْم َساِلِمَِّي ! اللَُّهمَّ أَْنِقْذ ِإْخَوانـََنا ِف ِمْصَر ِمَّْن يُرِيُد ِبِْم ُسوءًَا ، 

 . اَلِمِّيَ الَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلعَ  َوَولِّ َعَلْيِهْم ِخَياَرُهْم َواْكِفِهْم ِشرَاَرُهْم يَا َقِديُر يَا َحِكيُم ، و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهو من االحاديث املشهورة املتداولة بِّي أهل عدة ،وهذا الديث قد روي من طرق ( 4)
 . السي واملغازي

( أيها الطيب املوفق : بإذن اهلل ستكون ِف اجلمعة القادمة ، لكن حتسبا للطوارئ جعلنا 2)
 المر مفتوحا . سدد اهلل خطاك ونفع ّب بك .

 


